
PROTOKÓŁ NR XVIII/2016  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 14 września 2016 roku 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.835. 

Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu. 

Proponowany porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Podjęcie uchwał: 

− w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, 

− w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację przebudowy 

dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju 

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” przewidzianych do realizacji 

w 2017 roku z udziałem środków z budżetu państwa, 

− w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej dla oświatowych jednostek organizacyjnych 

powiatu pińczowskiego,  

− w sprawie zmiany w Uchwale Rady Powiatu w Pińczowie Nr II/9/2014 z dnia 11 grudnia  

2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Powiatu  

w Pińczowie,  

− w sprawie zmiany w Uchwale Nr II/10/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia  

2014 roku w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie,  

− w sprawie zmiany w Uchwale Nr II/11/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia  

2014 roku w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie.  

5.Interpelacje i zapytania radnych. 

6.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

7. Zakończenie obrad. 

 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady radny Ireneusz Gołuszka otworzył obrady sesji. Powitał 

radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan  

17 radnych obecnych jest 16 radnych (nieobecny radny Zbigniew Szczepański,), zatem Rada 

Powiatu jest władna do podejmowania uchwał. 

 



Ad.2. 

Przewodniczący Rady poinformował, że proponowany porządek obrad sesji radni 

otrzymali wraz z materiałami na sesję. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.  

Uwag nie było. 

 Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad porządkiem obrad. 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 16 głosów „za”. 

 

Ad.3. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji został wyłożony 

do wglądu w Biurze Rady Powiatu na 3 dni przed terminem sesji. Następnie zapytał czy  

są uwagi. Uwag nie było. 

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – 16 głosów „za”. 

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwał:  

 

- w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok 

Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 3).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie było.  

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Ireneusz Gołuszka Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów (załącznik nr 4).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 16 głosów „za”.  

 

− w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację przebudowy 

dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju 

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” przewidzianych do 

realizacji w 2017 roku z udziałem środków z budżetu państwa 

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Pana Tadeusza Bochniaka Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie, który przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację przebudowy dróg 

powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej  



i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” przewidzianych do realizacji w 2017 roku 

z udziałem środków z budżetu państwa (załącznik nr 5). Dyrektor poinformował, że Zarząd Powiatu 

podjął decyzję, że zgłoszone zostaną dwa projekty do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 przewidzianych do realizacji w 2017 roku z udziałem 

środków z budżetu państwa. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku jest podjęcie przez Radę 

przedmiotowego projektu uchwały.  

W dyskusji na powyższy temat głos zabrał radny Jacek Kapałka, zapytał o drogę na 

Umianowice, w jakim stopniu droga ta będzie poszerzona i czy będzie chodnik.   

Dyrektor PZD powiedział, że droga ta będzie poszerzona o 5,5 m, a chodnika nie będzie ze 

względu na brak terenu.  

Radny Jacek Kapałka powiedział, że chodnik jest tam potrzebny. 

Dyrektor PZD powiedział, że trzeba zadać pytanie czy jest celowy chodnik  

w niezabudowanym terenie. 

Radny Jacek Kapłka powiedział, że na tym terenie jest 10 pozwoleń na budowę, ponadto jest 

około 180 m do zakrętu i około 200 m do szkoły. Radny uważa, że skoro ma być tam budowane 

centrum przyrodnicze przez Urząd Marszałkowski należałby zrobić tam chodnik. Radny wyraził swoje 

zdziwienie dlaczego radni powiatowi z terenu gminy Kije nie wypowiadają się w tym temacie.  

Głos zabrał radny Jerzy Kułaga powiedział, że zna sprawę poruszoną przez radnego Jacka 

Kapałki, ale droga która ma być poszerzana zaczyna się od drogi wojewódzkiej i będzie obejmowała 

990 m2 nie więcej, a żeby ją dokończyć potrzeba około trzech lat.  

Radny Jacek Kapałka powiedział, że będzie się upierał przy swoim zdaniu ponieważ lepiej 

zrobić 500 metrów z chodnikiem niż 990 metrów bez chodnika.    

Pan Starosta Zbigniew Kierkowski powiedział, że w tym temacie nie chodzi o oszczędności 

tylko o celowość czy będzie on użytkowany. Pan Starosta powiedział, że jeżeli zostanie stwierdzone, 

że jest potrzeba wykonania chodnika to nie ma przeciwskazań.  

Radny Jacek Kapałka powiedział, że autobusy mijające się na tej drodze (jeden jadący do 

szkoły, drugi do fundacji) muszą zjeżdżać na pobocza przy czym jeden z nich jest w niebezpiecznej 

sytuacji bo znajduje się na rozjeżdżonym poboczu w pobliżu terenów chronionych. Oznacza to,  

że poszerzenie o 5,5 metra to za mało.  

Głos zabrał radny Marek Dłuszosz powiedział, że bardzo by chciał, aby wszędzie były 

chodniki i popiera zdanie radnego J. Kapałki. Radny zwrócił się do Pana Starosty z prośbą o wrócenie  

do tej sprawy. 

Radny Andrzej Kozera zapytał co z odcinkiem dogi Korce-Wola Chroberska.  

Dyrektor PZD powiedział, że jest zgłoszona do listy projektowej.  

Pan Starosta powiedział, że 15.09.2016 r. powiat odbiera promesę na kolejne drogi, ale nie da 

się jeszcze powiedzieć jakie drogi będą w niej uwzględnione. 



Radny Jerzy Kułaga powiedział, że na drodze Kije-Wierzbica-Borczyn-Rębów potrzebny jest 

rów odwadniający. 

Opinię do powyższego projektu uchwały przedstawił radny Ireneusz Gołuszka 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów (załącznik Nr 6). 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 16 głosów „za”. 

 

− w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej dla oświatowych jednostek organizacyjnych 

powiatu pińczowskiego 

Głos zabrała Pani Wioletta Usnarska Sekretarz Powiatu, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej dla oświatowych jednostek  

organizacyjnych powiatu pińczowskiego (załącznik nr 7).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie było. 

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Ireneusz Gołuszka Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów (załącznik nr 8).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 16 głosów „za”. 

 

− w sprawie zmiany w Uchwale Rady Powiatu w Pińczowie Nr II/9/2014 z dnia 11 grudnia  

2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Powiatu  

w Pińczowie,  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda 

(załącznik nr 9).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 16 głosów „za”. 

 

− w sprawie zmiany w Uchwale Nr II/10/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia  

2014 roku w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie,  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda 

(załącznik nr 10). 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 16 głosów „za”. 

 

− w sprawie zmiany w Uchwale Nr II/11/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia  

2014 roku w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie.  



Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda 

(załącznik nr 11).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 16 głosów „za”. 

 

Ad.5. 

 W punkcie tym nikt nie zabrał głosu. 

Ad.6. 

 W punkcie tym głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który złożył gratulacje dla Pana 

Starosty za pięknie przygotowane dożynki powiatowe w Działoszycach. Ponadto radny 

poprosił Pana Starostę, aby podziękowania przekazać także Burmistrzowi Zdzisławowi 

Leksowi. Radny odniósł się do wizyty Prezydenta RP w Pińczowie. Powiedział, że Prezydent 

był bardzo zadowolony z powitania go przez mieszkańców gminy Kije.  

 Zabierając głos Pan Starosta podziękował za wysoką ocenę za dożynki, ale 

podziękowania te należą się „komitetowi organizacyjnemu dożynek” – pracownicy Wydziału 

Starosta i gminy Działoszyce. Jeżeli chodzi o wizytę Prezydenta to pewne małe 

niedociągnięcia były, ale spowodowane były zbyt szybką organizacją.   

 Przewodniczący Rady poruszył temat Giełdy Rolnej. Powiedział, że trzeba by szerzej 

porozmawiać na temat Giełdy, np. na Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

Przewodniczący Rady zaprosił zabranych na Regionalne Targi Pracy w Pińczowie, które 

odbędą się 23 września 2016 roku na hali w Pińczowie. Ponadto 29.09.2016 r. też na hali 

odbędzie się VII Wojewódzka Mini spartakiada dla osób Niepełnosprawnych.   

   

Obrady zakończono o godz. 915.  

Protokołowała: M. Budera 

 

 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

 
 Ireneusz Gołuszka  

 
 
 


